Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pl
Gdańsk: Dostawa urządzeń pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 49920 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52,
faks +48 58 347 24 45.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń pomiarowych
dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych będących uzupełnieniem wyposażenia
Laboratorium Metrologii na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. Przyrządy będą użyte do
dodania do istniejących identycznych stanowisk laboratoryjnych. Z tego względu muszą być
identyczne z wykorzystywanymi dotychczas przez Zamawiającego w Katedrze Metrologii i
Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części dopuszczając składanie ofert
częściowych na poszczególne wyodrębnione części zamówienia I-III. CZĘŚĆ I:Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. generatora funkcyjnego Keysight Technologies 33210A lub
równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów podanym w Załączniku nr I do
SIWZ. CZĘŚĆ II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. zasilacza programowalnego
Keysight Technologies E3640A lub równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem
parametrów podanym w Załączniku nr II do SIWZ. CZĘŚĆ III:Przedmiotem zamówienia jest
dostawa 1 szt. miernika uniwersalnego analogowego Chauvin Arnoux CA5003 lub
równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów podanym w Załączniku nr III
do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób
trzecich. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (w
szczególności dostarczony za pomocą poczty kurierskiej czy firmy transportowej)
dostarczony został do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, budynek WETI A
pok. 116. Termin dostawy powinien być uzgodniony wcześniej z Zamawiającym...
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 38.42.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oferta - sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz
rzeczowo-cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2a-2c do SIWZ dla
części, o którą Wykonawca się ubiega. 3) Opcjonalnie, pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 4)
Opcjonalnie, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą - określające zakres umocowania
pełnomocnika w niniejszym postępowaniu. 5) Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów powinno określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotu, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Wymóg
formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złożenia oryginału dokumentu
zawierającego pod treścią oświadczenia podpis osoby je składającej. Zobowiązania
podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełniają wymogu formy określonej w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i doświadczenia, łączy się z
koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to może
mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 6.
a) OPIS - dokumentację techniczną dotyczącą urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępnione przez
producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę
na temat oferowanego urządzenia i podzespołów z podaniem producenta, modelu, typu.
Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie wymagane minimalne parametry
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza
złożenie opisu w języku angielskim.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - termin realizacji zamówienia - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących: a) zmiany obowiązujących stawek podatku
VAT Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, będzie
mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. b) terminu Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy
ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych
okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu
umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: działania siły
wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje,
wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i
kontrolą Stron), W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy
umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. c)
zakresu umowy Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu umowy mogą wynikać z
braku dostępności na rynku zaproponowanego modelu urządzenia na skutek wycofania z
produkcji. W okolicznościach wyżej wymienionych Wykonawca wystąpi z wnioskiem do
Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt wycofania urządzenia z produkcji oraz
zaproponuje nowe urządzenie o parametrach nie gorszych od urządzenia wcześniej
zaoferowanego (bez zmiany ceny), a zmiana ta zostanie zaakceptowana przez
Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika
Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk. pok. 116..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. pok. 127...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa generatora funkcyjnego.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. generatora funkcyjnego Keysight Technologies
33210A lub równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów podanym
w Załączniku nr I do SIWZ..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 38.42.40.00-3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin realizacji zamówienia - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zasilacza programowalnego..
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. zasilacza programowalnego Keysight Technologies
E3640A lub równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów podanym
w Załączniku nr II do SIWZ..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 38.42.40.00-3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 49.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin realizacji zamówienia - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa miernika uniwersalnego analogowego..
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. miernika uniwersalnego analogowego Chauvin Arnoux
CA5003 lub równoważnego zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów podanym
w Załączniku nr III do SIWZ..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 38.42.40.00-3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin realizacji zamówienia - 10

